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Nejrozpínavější 
státní rozpočet v historii

PROSINCOVÝ GRAF CEPU
Vytlačování investic v ČR

Počátkem roku 2003 jsme

stáli těsně na hraně rozpočtové

propasti. Dnes – díky koaliční-

mu rozpočtu na rok 2004 –

jsme o krok dále. Říjnový ná-

vrh státního rozpočtu na rok

2004 je základním nástrojem fi-

nanční politiky státu v roce

2004. Kdo nám rozpočet před-

kládá? Co vlastně tento rozpo-

čet znamená? A co nám tento

rozpočet v budoucnu přinese?

Nekompetentnost vlády
Pokud za prvních 5 let samo-

statné ČR (1993–1997) vzrostl

státní dluh o 13,8 mld. Kč na

celkem 172,2 mld. Kč, tak bě-

hem dalších 5 let (1998–2002)

vzrostl státní dluh ČR o dalších

223,7 mld. Kč na celkem 395,9

mld. Kč. Nyní – podle podkla-

dů samotné vlády – víme, že za

další čtyři roky (2003–2006)

státní dluh vzroste o dalších

431 mld. Kč na konečných

827,7 mld. Kč v roce 2006.

Každá 4členná rodina bude

do roku 2006 zatížena dalším

dluhem ve výši 169 tis. Kč na

celkem 325 tis. Kč. A jen na

úrocích z přírůstku státního

dluhu zaplatí 4členná rodina za

4 roky 53 tisíc a na dluhové

službě utratíme celkem 136,5

mld. Kč (což jsou skoro 3 roz-

počty MŠMT). Deficity a nákla-

dy z nich plynoucí se stávají

zcela jasným břemenem pro

naše občany a stále reálnější

hrozbou.

Názorové proměny součas-

ného premiéra Špidly a minist-

ra financí Sobotky v rozpočto-

vé oblasti v čase jsou příznač-

Martin Kocourek
poslanec Parlamentu ČR

mění názor a navrhuje variant-

ní snížení cíle z Programového

prohlášení na hodnotu 3,7 %

HDP deficitu veřejných rozpo-

čtů v roce 2006. Za dalších

7 měsíců, v červenci 2003 vláda

premiéra Špidly a ministra fi-

nancí Sobotky odsouhlasila za-

se jiný cílový deficit veřejných

rozpočtů v roce 2006, a to ve

výši 4 % HDP.

Tato neustálá změna cílo-

vých hodnot deficitu veřejných

rozpočtů v roce 2006 jedno-

značně svědčí o dlouhodobé

neujasněnosti pohledu na si-

tuaci veřejných rozpočtů ze

strany klíčových členů vlády. Je

důkazem dlouhodobé nekom-

petentnosti premiéra a ministra

financí v oblasti stavu a vývoje

soustavy veřejných rozpočtů.

Státní rozpočet na rok 2004
Státní rozpočet na rok 2004

je navržen jako nejrozpínavější

v celé historii ČR. Pokud roz-

počet na rok 2003 měl původ-

ně přerozdělovat zhruba 33 ko-

run z každé stokoruny vypro-

dukované v ČR, tak navrženým

rozpočtem na rok 2004 bude

vláda přerozdělovat 34,60 Kč

z každé stokoruny.

Dokazuje to fakt, že HDP má

né. Počátkem roku 2000 se

Vladimír Špidla (tehdy jako

první vicepremiér vlády) a Bo-

huslav Sobotka (tehdy jako

sněmovní rozpočtový expert

ČSSD) přihlásili k závazku vlá-

dy ČSSD, že státní rozpočet na

rok 2003 bude vládou navržen

jako vyrovnaný a zároveň, že

deficit soustavy veřejných roz-

počtů bude v roce 2003 splňo-

vat maastrichtské kritérium, tj.

3 % HDP.

V polovině roku 2002 se

Vladimír Špidla (již jako premi-

ér) a Bohuslav Sobotka (již ja-

ko ministr financí) k tomuto

svému závazku nehlásili a nao-

pak v rámci Programového

prohlášení vlády prosadili dlou-

hodobé záporné odchýlení od

maastrichtského kritéria a to

tak, že ještě v roce 2006 měly

deficity veřejných rozpočtů či-

nit 4,9–5,4 % HDP.

Již za 5 měsíců – v prosinci

2002 – ministr financí Sobotka

▲

Pramen: ČNB
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v roce 2004 růst nominálním

tempem 5,6 %, ale výdaje roz-

počtu porostou tempem 9,3 %.

Také daňové kvóty budou re-

kordní, jednoduchá dosáhne

historického maxima na 22,7 %

k HDP, složená daňová kvóta

také vytvoří rekord na 40,4 %

k HDP.

Hodnota jednoduché daňo-

vé kvóty ve výši 22,7 % k HDP,

stejně jako predikované hod-

noty této daňové kvóty do ro-

ku 2006 (viz Střednědobý vý-

hled státních rozpočtů na roky

2005-6) jasně prokazují poruše-

ní závazku vlády z jejího

Programového prohlášení, kde

se vláda zavazuje, že nebude

zvyšovat celkové daňové zatí-

žení a bude stabilizovat daňo-

vou kvótu na úrovni roku 2000

včetně realizace opatření proti

jejímu autonomnímu poklesu.

Státní rozpočet na příští rok

je nepravdivý. Ministr financí

tvrdil, že vládní koalice skonči-

la se započítáváním mimořád-

ných jednorázových a neopa-

kovatelných příjmů do celko-

vých příjmů státního rozpočtu.

Pokud by se prý nějaké mimo-

řádné příjmy vládě do rozpočtu

(a asi jen násilím) vnutily, pak

by měly být použity na finan-

cování mimořádných a neopa-

kovatelných výdajů. V předklá-

dací zprávě však najdeme cca

11 mld. Kč mimořádných, neo-

jů v příštím roce, přičemž

o tímto rozpočtem takto předjí-

mané řešení kraje vůbec nesto-

jí. Anebo řešení v rámci rozpo-

čtového určení daní bude jiné,

než předjímá tento návrh roz-

počtu, což je ale také nepocti-

vé, nebo� logicky by měly být

nejdříve známy vztahy rozpo-

čtu a krajů v rámci rozpočtové-

ho určení daní, a podle toho,

a teprve poté, by měly být na-

staveny základní parametry

rozpočtu. 

Jinými slovy, bu	 kraje ne-

dostanou v rámci rozpočtové-

ho určení daní vůbec nic,

a pak se nemusí měnit základní

parametry tohoto rozpočtu, ale

pak je vláda nepoctivá vůči

krajům. Nebo kraje něco dosta-

nou, ale pak je vláda nepoctivá

vůči poslancům, protože se bu-

dou muset příslušně změnit zá-

kladní parametry tohoto rozpo-

čtu.

A dále je nepoctivé také to,

že vláda opakovaně tvrdí, že se

rozpočtem roku 2004 otočí

trendy, ale jak jsem se již dříve

snažil prokázat, všechny para-

metry jsou ve srovnání s rozpo-

čtem na rok 2003 horší. A zno-

vu tak máme na vybranou, bu	

je tedy nepoctivý tento rozpo-

čet nebo je nepoctivá vláda,

nebo platí třeba i obojí zároveň

(viz tabulka 1).

Děsivé důsledky
Rozpočtová politika vlády

ničí domácí investice. Podle

měnového přehledu ČNB v le-

tech 1998–2002 vzrostla čistá

zahraniční aktiva v české eko-

nomice o 383 mld. korun, do-

mácí úvěry poklesly o 181

mld. Kč a čistý úvěr vládě

vzrostl o 271 mld. Kč, přičemž

klientské úvěry obchodních

bank a České národní banky

poklesly o 331 mld. Kč.

Dopad deficitů veřejných

rozpočtů mezi roky 1998 až

2002 na domácí úvěry je hrozi-

vý: formou sacího efektu je

zvyšován čistý podíl úvěrů vlá-

dě na úkor klientských úvěrů

obchodních bank. Domácí

zdroje financování investičních

aktivit díky deficitům státních

rozpočtů tak postupně drama-

ticky klesaly, od roku 1998 do

konce roku 2002 to bylo o jed-

nu třetinu.

Jako zcela alarmující se jeví

deklarovaná fiskální politika,

která předpokládá mezi roky

2003 a 2006 další dodatečný

kumulovaný deficit ve výši 431

mld. Kč. Je zcela zřejmé, že do-

pad takovéto fiskální politiky

neboli budoucího zvýšení

čistého úvěru vládě o dalších

431 mld. Kč bude mít na domá-

cí úvěrovou emisi a objem kli-

entských úvěrů zcela zničující

vliv.

Rozpočtová politika vlády

rozbouří kurz české koruny.

V počáteční reakci na mohutné

deficity bude koruna posilovat,

a to vlivem přílivu zahraničních

aktiv, která budou muset kom-

penzovat výpadek financování

domácí produkce, nebo� musí

zákonitě dojít k masivnímu

přelévání domácí úvěrové emi-

se do stamiliardových nákupů

státních dluhopisů, nebo� MF

a ČNB odmítají vydávat dluho-

pisy v jiné měně než v koru-

nách.

Tato obrovská fiskální ex-

panze zároveň bude mít silný

vliv na vývoj domácí peněžní

zásoby, která je kolem 1 685

mld. Kč. Přírůstek dluhu ve vý-

ši 430 mld. Kč neboli nepřímá

Období / Ukazatel

19934) 1997 1998 2002 20033) 20062)

(sl. 1) (sl. 2) (sl. 3) (sl. 4) (sl. 5) (sl. 6)

Stav státního dluhu

(mld. Kč)
158,8 172,2 193,6 395,9 512,8 827,7

Přírůstek státního  

dluhuza období 223,7 z toho:

(mld. Kč)5) 13,4               (vláda J. Tošovského 21,4) 431,8
(vláda M. Zemana 202,3)

Podíl státního dluhu 

(% HDP)
15,6 10,3 10,5 17,4 21,6 28,9

Jednoduchá daň. 

kvóta (% HDP)
26,5 21,7 21,2 21,9 22,2 22,6

Složená daňová kvóta

(% HDP) 41,0 38,6 37,9 39,2 39,7 40,6

Podíl výdajů 

státních rozpočtů 33,9 30,0 29,6 31,8 34,53) 32,82)

(% HDP)1)

Tabulka 1. České veřejné finance v letech 1993-2003

Poznámky :
1)  Zdroj: Vládní finanční statistika, www.mfcr.cz
2)  Zdroj: Střednědobý výhled  státního rozpočtu na roky 2005 a 2006
3)  Zdroj: Očekávaná skutečnost z dokumentace vládního návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2004
4)  Rok vzniku samostatné ČR
5)  13,4 mld. Kč (= sl.2 – sl.1), 223,7 mld. Kč (= sl.4 – sl.2), 21,4 mld. Kč (= sl.3 –  sl.2), 202,3 mld. Kč 

(= sl.4 – sl.3), 431,8 mld. Kč (= sl.6 – sl.5 )

▲

Vlády V. Klause Vláda V. Špidly

Vláda J. Tošovského 

(1998)

Vláda M. Zemana 

(1999–2002)

Je zcela zřejmé, že dopad 
takovéto fiskální politiky 
neboli budoucího zvýšení

čistého úvěru vládě o dalších
431 mld. Kč bude mít 

na domácí úvěrovou emisi 
a objem klientských úvěrů 

zcela zničující vliv.

pakovatelných příjmů. Neopa-

kovatelných příjmů, které ale

podle historie jejich nalezení

ani náhodou nefinancují mimo-

řádné výdaje, ale právě překro-

čení výdajového rámce na rok

2004.

Státní rozpočet na rok 2004

je nepoctivý. Hraje podivnou

a nepoctivou hru s kraji, proto-

že jednak bez ohledu na plat-

nou legislativu (což je stále

projednávaná a nedořešená no-

vela zákona o rozpočtovém ur-

čení daní) předjímá doposud

nedořešenou otázku financo-

vání odpovědnosti a úkolů kra-



dodatečná emise peněz do

ekonomiky nebude ale podlo-

žena žádnou reálnou produkcí.

Dluhové peníze tak budou mít

tedy výrazně proinflační cha-

rakter.

Vláda svou fiskální expanzí

vytvoří tak protisměrně ekono-

mické tlaky jednotlivých agre-

gátů, že může způsobit měnové

turbulence, které nebude ČNB

schopna svými operacemi s de-

vizovými rezervami zvládnout,

ale pouze vytvoří ideální pro-

středí pro obrovské zisky sil-

ných hráčů na devizovém trhu.

Dluhová povodeň
Rozpočtová politika vlády

způsobí dluhovou povodeň.

Častým argumentem vlády uží-

vaným pro zlehčování dopadu

obrovských deficitů je poměr

mezi výší státního nebo veřej-

ného dluhu a hrubého domácí-

ho produktu. V roce 2003 bude

tento poměr zhruba 22 % a při

deklarované fiskální politice do

roku 2006 by se tento poměr

mezi státním dluhem a hrubým

domácím produktem zvýšil na

29 %.

Vláda nám však argumentuje,

že maastrichtské kritérium pro

země EU předepisuje tento po-

měr na maximální úrovni 60 %.

Jinými slovy, podle vlády exis-

tuje stále ještě dostatečně velká

dluhová rezerva. Není tomu

tak, protože vláda zamlčuje dal-

ší maastrichtské dluhové pravi-

dlo, které říká, že deficit veřej-

ných rozpočtů by neměl být

vyšší než 3 % hrubého domácí-

ho produktu ročně.

S vývojem státního dluhu je

to podobné jako s povodněmi.

Ničivý rozsah povodní není to-

tiž přímo závislý na objemu

přehrad, které je zadržují, ale

na rychlosti, s jakou se tyto pro-

tipovodňové přehrady naplňují.

A stejně tomu je i u státního

dluhu. Státní dluh není ničivý

přímo svou absolutní úrovní,

ale dynamikou tempa, jakou

narůstá.

Tedy stejně jako je ničivá po-

vodňová vlna na horních to-

cích, i když je přehrada zadrží,

tak stejně ničivý pro ekonomi-

ku je rychlý nárůst státního dlu-

hu, i když jeho objem v pomě-

ru k HDP je pod doporučenou

mezí. A státní dluh roste od ro-

ku 1997, kdy byl poměr státní-

ho dluhu na HDP nejnižší, do

roku 2006 průměrným tempem

15 % ročně, zatímco nominální

růst HDP by měl být mezi roky

1997 až 2006 kolem 6,5 % roč-

ně. Tedy dluhy rostou 2,3krát

rychleji než produkt – jasná

dluhová povodeň.

Závěr
Státní rozpočet na rok 2004 je

nejrozpínavější v celé historii

ČR. Je nepravdivý, protože po-

užívá mimořádné příjmy k běž-

ným výdajům. Je nepoctivý,

protože není podložen platnou

legislativou a dále prohlubuje

negativní trendy. Rozpočtová

politika ničí domácí investice,

protože je vytlačuje enormním

státním dluhem. Vláda svou po-

litikou může rozbouřit kurs čes-

ké koruny a způsobit dluhovou

povodeň.

Loni jsem návrh státního roz-

počtu na rok 2003 současné ko-

alice pokřtil zkratkou VŘSR –

Velký říjnový socialistický roz-

počet. Po prostudování návrhu

státního rozpočtu na rok 2004

znovu křtím tímto jménem

i tento vládní návrh SR 2004.

Rozdíl mezi oběma VŘSR spočí-

vá v tom, že jeden byl křtěn

podle juliánského a druhý pod-

le gregoriánského kalendáře.

Doufám, že návrh rozpočtu na

rok 2005 nebudeme křtít podle

argentinského splátkového ka-

lendáře.
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PPP: Riskantní prodej budoucích daňových výnosů
Petr Mach
výkonný ředitel Centra pro ekonomiku a politiku

Ministerstvo financí vyšlo

vstříc soukromým firmám, kte-

ré se snaží prosadit koncept

„Partnerství veřejného a sou-

kromého sektoru“, v angličtině

„Public Private Partnership“

(PPP). Nyní chce Sobotkovo

ministerstvo z peněz daňových

poplatníků zřídit „PPP Cen-

trum“, které by koordinovalo

uzavírání dlouhodobých smluv

státu se soukromými dodavate-

li veřejných služeb. Public
Private Partnership se však

může ukázat jen jako líbivý vý-

raz pro rent-seeking (dobývání

renty).

Výhody i nevýhody

PPP zjednodušeně řečeno

znamená, že některou veřejnou

službu tradičně zajiš�ovanou

státem poskytuje soukromá fir-

ma výměnou za trvalý tok ve-

řejných peněz. Typickým pří-

kladem projektu PPP je dálnice,

kterou postaví a provozuje sou-

kromý subjekt na základě kon-

traktu s vládou, v němž se vlá-

da zavazuje k pravidelným

platbám během provozu dálni-

ce. PPP je alternativou tradiční-

mu modelu, kdy stát zaplatí

stavbu z peněz vybraných z da-

ní nebo emisí dluhopisů a dál-

nici vlastní i provozuje.

Hlavním argumentem zastán-

ců PPP je, že vláda nepotřebuje

hotové prostředky a veřejnost

bude mít dálnici; platby za dál-

nici jsou rozloženy do budouc-

nosti. Druhý argument se opírá

o teorii vlastnických práv, pod-

le níž je soukromý vlastník lep-

ším správcem majetku než

vlastník veřejný. Oba argumen-

ty jsou pravdivé a koncept je

proto lákavý. Oba argumenty

jsou ale jen půlkou pravdy

a neblahá zkušenost se zruše-

nou zakázkou na dálnici D47 je

varovná.

Skrytý dluh 
a morální hazard

PPP znamená skryté zadlu-

žení. Místo transparentního

vydání dluhopisů na financo-

vání daného projektu jsou

splátky stanoveny smluvně.

Jinými slovy, každý projekt

PPP zvyšuje mandatorní výda-

je v budoucnu. Z hlediska za-

tížení budoucích daňových

poplatníků je jedno, zda vláda

vydá dluhopisy a ze získaných

peněz objedná stavbu dálnice

tradičním způsobem, nebo

zda v duchu PPP uzavře

smlouvu, v níž se zaváže ke

splátkám v budoucnosti. PPP

může být dokonce pro daňové

poplatníky dražší. 

V rámci režimu PPP je vláda

v pokušení prodat budoucí vý-

nosy (a� daňové nebo např.

z výnosu z vlastního majetku).

PPP zakládá morální hazard,

protože režim PPP systémově

podporuje preferenci momen-

tálního výnosu na úkor budou-

cích nákladů. Toto pokušení

existuje samozřejmě i při stan-

dardní možnosti zadlužení státu

formou vydání obligací, skry-

tost dluhu ve smlouvě PPP však

vytváří iluzi, že k růstu zadluže-

ní nedochází. Vidina padesáti-

leté renty je pro každou firmu

velmi atraktivní a pokušení

úředníků a politiků morálně se-

lhat je vysoké.

Kvazi-soukromé vlastnictví
a transakční náklady

Vytváří se nikoliv soukromé

vlastnictví, ale kvazi-soukromé

vlastnictví, které podléhá přís-

né regulaci a soukromý partner

se tudíž nechová jako čistý

soukromý subjekt. Na chování

soukromého partnera veřejné-

ho sektoru proto nelze pohlí-

žet prizmatem teorie vlastnic-

kých práv aplikované na sou-

kromé subjekty (neplatí proto

nutně hypotéza, že soukromý

vlastník je lepší než veřejný).

PPP spíš představuje třetí cestu
mezi státním a soukromým.

Režim PPP znamená vytváře-

ní komplikovaných dlouhodo-

bých smluv, jejichž případné

vypovězení v případě, že se

ukážou nevýhodné, může být

spojeno s mnoha obtížemi.

Případné náklady státu na vy-

povězení smluv, na právníky

a na prohrané arbitráže nebý-

vají v projektech PPP vyčíslová-

ny a stát se automaticky staví

do nevýhodné pozice.

Soukromník, nebo stát?

Odmítnutí principu PPP ne-

znamená, že vše má zajiš�ovat

stát. Dálnice mohou být sou-

kromé a žít z mýta a pronájmů

bez plateb od státu. Mohou ta-

ké být státní a soukromé firmy

je mohou na základě průhled-

ných výběrových řízení stavět

i spravovat.

Důsledky aplikace PPP přesa-

hují horizont každé vlády, proto

je k nim třeba přistupovat s ma-

ximální obezřetností. Režim PPP

může vyústit v pro stát (daňové

poplatníky) nevýhodné uspořá-

dání. Vládní materiál o PPP je

spíše marketingovou prezentací

dodanou soukromými firmami

a neobsahuje základní úskalí to-

hoto konceptu. ■
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Vánoční dárky ze Škromachovy dílny
Marek Loužek
analytik Centra pro ekonomiku a politiku

mohou rodiče a důchodce při-

vydělat.

Fatální není jen samotný ná-

vrh, který znamená trestání ak-

tivních, ale i fakt, že se minis-

terští úředníci zarputile dušova-

li, že existuje požadavek maxi-

málního počtu 40 hodin týdně

od Evropské unie. Evropské

směrnice přitom hovoří o 48

hodinách týdně. Ačkoli evrop-

komplikace podnikání. Koordi-

nátor bude jen do všeho mlu-

vit, ale náklady jeho činnosti

ponesou firmy. Pracovní úrazy

jsou ve svobodné společnosti

soukromoprávním vztahem

mezi zaměstnavatelem a za-

městnancem, které má řešit

soud, nikoli stát. Proto je tento

nápad krokem zpět.

Podpory
v nezaměstnanosti

MPSV přichází i s jinými ná-

pady, které se na první pohled

nezdají tak zvrácené. Např. vá-

zat dávky v nezaměstnanosti

na odvedenou práci v sociál-

ních a zdravotnických zaříze-

ních vypadá jako zajímavý ná-

pad, který by se mohl projevit

na snížení počtu osob zneuží-

vajících sociální dávky. Stejný

účinek by však mělo prosté

snížení dávek.

V tomto kontextu působí po-

divně nový zákon o zaměstna-

nosti, který MPSV plánuje pro-

tlačit v parlamentu. Na jedné

straně podmiňuje podporu pro

absolventy škol jejich pracovní

participací v průběhu studia,

což by mohlo nezaměstnanost

absolventů snížit. Na druhé

zvyšuje některé dávky v neza-

městnanosti.

Dnes nezaměstnaný pobírá

50 % předchozího čistého prů-

měrného výdělku a další tři

měsíce 40 % příjmu. Nově by

se podpora měla zvýšit v dru-

hých třech měsících na 45 % .

Nákladné bude rovněž pro-

dloužení podpory lidem od 50-

55 let na devět měsíců. Drtivá

většina nápadů ze Škromacho-

vy dílny jsou regulace, které

podvazují pracovní trh a po-

škozují zaměstnavatele i za-

městnance.

Závěr

Český stát trápí hluboký

schodek veřejných financí.

Kdyby místo vymýšlení nových

orgánů a úřadů ministr propus-

til část úředníků, omezil ochra-

nu zaměstnanců a zrušil povin-

né normy na bezpečnost práce,

projevilo by se to blahodárně

nejen na nižších nákladech pro

podnikatele a pružnějším pra-

covním trhu, ale i větší nadějí

pro nezaměstnané. Vždy� zru-

šení všech regulací by pro ně

bylo tou nejlepší zprávou.

V posledních měsících se

množí nápady ministra práce

a sociálních věcí, které regulují

pracovní trh v České republice.

Novela zákoníku práce, přís-

nější normy na bezpečnost prá-

ce, nový zákon o zaměstnanos-

ti a další vánoční dárky od mi-

nistra Škromacha znepružňují

pracovní trh v ČR a zhoršují

postavení nezaměstnaných.

Místo aby mizela či se snižova-

la, bude nezaměstnanost ko-

lem deseti procent stagnovat.

Novela 
zákoníku práce

Novela zákoníku práce, kte-

rá prošla sněmovnou, omezuje

právo firem zaměstnávat na

dobu určitou. Smlouvy na do-

bu určitou se mohou řetězit

nejdéle dva roky. Ačkoli byla

tato změna vedena bohulibými

úmysly pomoci „vykořis�ova-

ným“ zaměstnancům jako uči-

telům nebo prodavačkám, bu-

de mít negativní důsledky: trh

práce se ještě více znepružní,

což se nakonec otočí právě

proti zaměstnancům.

krát novelizovaný, mohl být

vhodný pro současný život,

lze úspěšně pochybovat.

Novela zákoníku jednoznačně

zhoršuje již dnes tristní podo-

bu pracovně-právních vztahů

v ČR. Posiluje „práva“ zaměst-

nanců a tím upevňuje výdo-

Graf: Počty pracovních úrazů v ČR (ročně)

ská směrnice je nesmyslná,

touha ministra následovat jí

v přísnější podobě je ještě ne-

smyslnější.

Kontroloři 
na pracovištích

V posledních měsících Škro-

machovo ministerstvo několi-

krát zpřísnilo normy bezpeč-

nosti práce. Vznikla nejen nová

instituce (Rada pro bezpečnost

a ochranu zdraví při práci), ale

současně mají být posíleny pra-

vomoci Českého úřadu bez-

pečnosti práce. Působnost úřa-

du má být rozšířena na kontro-

lu a dodržování veškerých

předpisů týkajících se práce,

nejen těch, které mají něco

společného s bezpečností.

Bezpečnosti práce je věno-

vána řada stran zákoníku prá-

ce. Nově připravovaný zákon

o inspekci práce chce zavést

funkci „koordinátora“, která má

kontrolovat bezpečnost na sta-

veništích. Ačkoli počet pracov-

ních úrazů od roku 1993 stále

klesá (viz graf), domnívají se

ministerští úředníci, že dodržo-

vání bezpečnostních předpisů

má sledovat nejen bezpečnost-

ní technik (jeden ze zaměst-

nanců firmy), ale i „nezávislá“

osoba zvenčí.

Ministerský návrh je jen další

Pramen: MPSV

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Ačkoli evropská směrnice
je nesmyslná, touha 
ministra následovat 
jí v přísnější podobě 
je ještě nesmyslnější.

Proč po dvou letech dočas-

ných kontraktů má následovat

minimálně půlroční přestávka,

je záhadou. Vláda asi předpo-

kládá, že firma po dvou letech

nabídne pracovníkovi stálou

smlouvu. Ve skutečnosti může

nastat pravý opak: drobní ale

i velcí podnikatelé budou ještě

více váhat, zda uchazeče o prá-

ci zaměstnat. Zaměstnanec,

který byl dva roky zaměstnán

na dobu určitou, může být pro-

puštěn a na jeho místo bude

přijat někdo jiný. Některá od-

větví v ekonomice jsou přitom

na sezónních pracovnících pří-

mo závislá. Např. stavební fir-

my najímají část lidí jen na do-

bu stavby.

Český zákoník práce existu-

je od roku 1965. O tom, že by

38 let starý zákon, by� mnoho-

bytky sociálního státu, která

však v konečném důsledku

dopadají nejtíživěji právě na

zaměstnance. Tzv. „rovné za-

cházení“ ani zákaz sexuálního

obtěžování nezaměstnaným

nepomůže.

Trestání aktivních

To, že se do novely nakonec

nedostal pozměňovací návrh

komunistického poslance, po-

dle něhož musí zaměstnavatel

zaplatit odborům 0,3 % z cel-

kových mzdových nákladů (ve

čtvrtletních splátkách), bylo

dobře. Nepochopitelné však je,

proč tento pozměňovací návrh

podpořil samotný ministr. Vši-

chni zaměstnanci – a� by byli

členové odborů či nikoli – by

tak povinně přispívali na čin-

nost odborů. Takový korporati-

vistický návrh je špatný, proto-

že oslabuje motivaci podnikat.

Zamýšlené zrušení vedlejších

příjmů zaměstnanců, podle ně-

hož délka pracovní doby ve

všech pracovních poměrech

nesmí přesáhnout 40 hodin

týdně, zatím neprošlo díky tla-

ku zaměstnanců i zaměstnava-

telů. S tímto nesmyslným návr-

hem přišel ministr paradoxně

v době, kdy Špidlova vláda po-

volila souběh zaměstnanecké-

ho poměru, podle něhož si ■
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Konvent nesplnil zadání Laekenské deklarace
Tomáš Haas
autor je manažerský konzultant, působí v Kanadě

Nebojme se strašáka Evrop-

ské ústavy, nabádá nás naše

vláda a naše média. Dokonce

i v TV NOVA, kterou běžný čte-

nář českého tisku bude asi těž-

ko pokládat za vládní televizi,

se hned v úvodu Střepin

(12. 10. 2003) Stanislav Brunclík

ptá, „zda se máme bát strašidla

zvaného Evropská ústava“.

Vláda a média nás ujiš�ují, že

žádný „superstát“ nevznikne.

Realita je však jiná.

Evropský superstát
Návrh Evropské Ústavy za-

kládá politický a ekonomický

útvar, který má presidenta, vlá-

du, legislativu, soudní moc, de-

finované hranice, společný

ekonomický prostor, společ-

nou měnu, společnou zahranič-

ní politiku, policii, ozbrojené

síly, právní subjektivitu a ústa-

vu. Pokud někdo dokáže lépe

vyjmenovat atributy státu, chtěl

bych je slyšet. Nemám pochyb-

nosti, že je to stát, otázka je jen

jaký stát.

Má členské státy, které si

udržují vlastní subjektivitu, ne-

ní to tedy jednotný národní

stát, není to ale ani federace

s centrální vládou, a státními

vládami, u které je přesné

a jasné rozdělení pravomocí.

Zdá se spíše, že se jedná o ja-

kousi těsnou konfederaci států,

které si udržují vlastní, by�

ústavou značně limitovanou

suverenitu, s centrálními orgá-

ny, které jsou podivným kon-

glomerátem politicky unikát-

ních institucí.

Je zde Evropská rada, kterou

tvoří předseda Evropské komi-

se a hlavy států, nebo předse-

dové vlád členských zemí.

Nemá žádnou rozhodovací ani

normotvornou úlohu, podle

ústavy však dává Unii podněty

nezbytné k jejímu rozvoji a vy-

mezuje její směry a její obecné

politické priority. Jediná její pří-

má ústavní role je volba jejího

předsedy, který reprezentuje

Unii navenek, a po zasedání

Rady dává zprávu Evropskému

parlamentu. Jeho funkce je po-

dobná funkci prezidentů re-

publik, a skutečně, jeho titul

v angličtině, jednom z úředních

jazyků Unie, nezní „Chairman“,

předseda, ale „President of the

European Council“.

Druhou evropskou institucí

je Rada ministrů. Má dokonce

tři role. Může vystupovat jako

Rada pro všeobecné záležitosti,

a v této roli zajiš�uje zasedání

Evropské rady. Může vystupo-

vat jako Rada pro zahraniční

záležitosti, v této roli vypraco-

vává zahraniční politiku Unie

a konečně i vystupuje jako

Rada ministrů, a v této roli spo-

lu s Parlamentem schvaluje ev-

ropské zákony navržené Ev-

ropskou komisí.

Evropský parlament, další

z evropských institucí, je orgá-

nem kontroly a konzultace. Je

rovněž schvalovacím orgánem

NOVINKY

CEP vydal sborník č. 28/2003 „Návrh evropské ústavy“.

Obsahuje texty ze semináře „Evropská ústava – cesta k su-

perstátu?“, na němž vystoupili Jan Zahradil, Jan Kohout
a Petr Fiala. Přetištěn je článek prezidenta Václava Klau-
se z MF Dnes. Doplňkové texty napsali Petr Mach, Marek
Loužek, Stanislava Janáčková, Benjamin Kuras,
Dalibor Plichta a Tomáš Haas. V příloze je uveden

kompletní návrh smlouvy zakládající ústavu pro

Evropu, jak vyplynul z jednání Konventu.

objednávky na www.cepin.cz
tel. 222 192 406 • e-mail: cep@iol.cz

CEP nabízí nový sborník č. 27/2003 „Sto let od narození

George Orwella“. Těžiště publikace tvoří texty ze seminá-

ře z 23. června 2003, na němž vystoupili Benjamin
Kuras, Ladislav Jakl a Zdeněk Zbořil. Zaznamenán je

článek prezidenta ČR Václava Klause o Orwellovi z LN.

Doplňkové texty napsali Ladislav Nagy, Jeroným
Janíček, Milan Knížák, Jan Kapoun a Michaela Pro-
cházková. Editor Marek Loužek do sborníku zařadil vý-

ňatky z díla George Orwella – „1984“ i „Farmy zvířat“.

▲



6

NEWSLETTER – listopad – prosinec / 2003

pro návrhy evropských záko-

nů, předložených Komisí. Ani

jeho poslanci, ani parlament ja-

ko celek nemají pravomoc ev-

ropské zákony navrhovat,

ústavní role Evropského parla-

mentu je ještě slabší, než je role

senátu v českém ústavním

systému.

Laekenské záměry
Zadáním ústavy bylo – podle

usnesení Laekenské Deklarace

– zjednodušit nepřehledný

spletenec smluv, zprůhlednit

práci evropských institucí,

a „přiblížit evropské instituce

jejím občanům“. Evropští obča-

né podle deklarace cítí, že

„Unie by se měla věnovat jejich

konkrétním problémům, místo

intervence a kontroly věcí, kte-

ré svou povahou spíše přísluší

členským státům a regionům,

a které je lépe ponechat jejich

vlastním voleným zástupcům.

Hlavně cítí, že se v Unii až pří-

liš často rozhoduje za jejich zá-

dy, a chtějí lepší, účinnější de-

mokratickou kontrolu.“

Konvent svůj mandát naplnil

skutečně zajímavým způsobem.

Výsledkem jeho práce je doku-

ment, který má 54 253 slov.

Jediný jeho článek věnovaný

jedinému demokraticky volené-

mu evropskému orgánu má

dva odstavce, z nichž druhý

popisuje způsob jeho volby,

a první definuje jeho ústavní

roli a pravomoci, má jen dvě

krátké věty.

Na otázku Laekenské Dekla-

race, zda by „role Evropského

parlamentu neměla být posíle-

na“, odpověděl tím, že jí věno-

val 24 z 54253 slov návrhu

ústavy. Aby snad nevznikly po-

chybnosti o tom, kde jsou hra-

nice zákonodárné a kontrolní

moci evropských občanů,

a kam až je dovoleno jedinému

jimi volenému orgánu unie za-

jít, pokud by snad chtěl naplnit

svou ústavní roli, tyto hranice

evropskému parlamentu v ji-

ném článku návrhu vymezil.

Nestanoví-li totiž Ústava jinak,

může být normotvorný akt

Unie přijat pouze na návrh

Komise.

Není to evropský občan, ne-

ní to jím zvolený evropský par-

lament, kdo má skutečnou roz-

hodovací a zákonodárnou moc

v nové Evropě. Je to Evropská

komise – orgán, jehož předse-

du volí Evropský parlament

(a tím vykoná jediné rozhodnu-

tí, ke kterému jej ústava zmoc-

ňuje), který si sám vybere členy

Komise, z kandidátů navrže-

ných členskými státy.

Evropský komisař není ev-

ropskými občany voleným čini-

telem, je úředníkem vybraným

a jmenovaným bez jakékoliv

možnosti parlamentní kontroly.

Parlament nemá právo jmeno-

vání komisařů zamítnout. Ko-

mise je jediným výkonným or-

gánem Unie, a Komise je záro-

veň, až na několik ústavou sta-

novených výjimek, jediným au-

torem evropských zákonů, na-

řízení, směrnic a regulací.

Krutá realita
Může mi být namítnuto, že

vlastní orgány Evropské unie

jednají jenom v těch oblastech,

ve kterých se členské státy

vzdaly části své suverenity,

a moc Evropské unie, a její

Rady lidových komisařů, sahá

jen tam, kam jí suverénní člen-

ské státy dosáhnout dovolí.

Konec konců i zástupci evrop-

ských států si byli vědomi kom-

petenčních konfliktů a problé-

mů, a jejich příčin, viz opět

Laekenská Deklarace:

„Nakonec je zde otázka jak

zajistit, aby předefinování roz-

dělení kompetencí nevedlo

k plíživému rozšíření pravomo-

cí Unie, a jejímu neoprávněné-

mu pronikání do oblastí exklu-

zivních pravomocí členských

zemí. Neměly by (členské stá-

ty) dostat záruky, že oblasti je-

jich vlastních kompetencí ne-

budou omezovány?“

Konvent i tuto otázku ve

svém návrhu ústavy vyřešil ša-

lamounsky. Ty oblasti, které

nejsou exkluzivními oblastmi

působnosti Unie, včlenil do

skupiny tzv. sdílených kompe-

tencí. A aby pronikání Unie

a její Komise do suverénních

pravomocí členských zemí ne-

bylo plíživé a neoprávněné,

Unii k němu v návrhu ústavy

oprávnil. Ústavní definice sdíle-

ní kompetencí totiž znamená,

že pokud Unie a její Komise

nechce uplatnit vlastní zákon,

nařízení, příkaz, nebo regulaci,

může tak učinit „suverénní“

členský stát.

Pokud se ale Komise rozhod-

ne, že jejím zájmům bude lépe

vyhovovat její vlastní norma,

má taková evropská norma

přednost před vlastní legislati-

vou dotyčné země. Pokud ta už

má existující legislativu, nebo

závazné právní normy, musí je

přizpůsobit normě evropské,

pokud je nemá, nesmí je vytvo-

řit tam, kde už evropská norma

existuje.

Celé se to jmenuje „sdílení

kompetencí“. Není to „newspe-

ak“, je to „eurospeak“. Jediné

oblasti, ve kterých kompetence

zůstala v rukou členských států,

jsou školství a zdravotnictví

(oblast veřejného zdraví je

ovšem sdílená, a nepochybně

si evropští byrokraté v rámci

sdílení této působnosti odůvod-

ní, tam kde to budou potřebo-

vat, i zásahy a regulace do

zdravotnictví).

Neznám jediný příklad v no-

vodobé historii, s výjimkou fa-

šistických a komunistických

diktatur, kdy bylo tolik skuteč-

né a nekontrolované moci kon-

centrováno v rukou jediného

nevoleného jednotlivce nebo

orgánu.

Otázka, zda se Česká repub-

lika má či nemá stát částí nad-

národního státu, je zcela legi-

timní, a lze argumentovat pro

i proti. Koneckonců český stát

byl částí různých nadnárodních

celků po největší část svých dě-

jin, a nebyla to vždy a jenom

negativní zkušenost. Dokonce

jedno takové údobí českých

dějin, doba panování pozdních

Přemyslovců a Lucemburků,

zejména Karla IV, byla dobou,

kdy se český stát stal jednou

z evropských velmocí. Je ale

třeba se ptát, jaký bude ten

nadnárodní celek, určitě to ne-

bude ten, do kterého jsme loni

vstupovali, a otázkou je, zda jej

chceme v nabízené formě.

Závěr
Konvent nesplnil zadání

Laekenské Deklarace. Jeho ná-

vrh nezakládá skutečnou refor-

mu v žádné oblasti zadání, ne-

ruší jedinou z džungle smluv,

kterou měl zpřehlednit, konzer-

vuje negativní prvky dosavadní

evropské zkušenosti, nijak ne-

omezuje, a ve většině oblastí

naopak přidává kompetence

evropské byrokracii. Návrh ev-

ropské ústavy nedává evrop-

ským občanům pocit, že proce-

sy, jimiž vznikají evropská roz-

hodnutí, zákony a směrnice,

jsou více demokratické a trans-

parentní, a že nad nimi má vět-

ší kontrolu. Problémy, které

měl Konvent pomoci vyřešit

a odstranit přijetím navržené

ústavy, naopak porostou a po-

vedou k vážným krizím. ■

NABÍZÍME

CEP v říjnu vydal knihu filozofa Miloslava Bednáře
„Evropanská tyranie“. Kniha, k níž napsal předmluvu Jan
Zahradil, nese podtitul „Česká státní idea, Evropská unie

a demokratická civilizace“. Je souborem autorových publiko-

vaných i nepublikovaných statí, jež napsal od roku 1995 až do

současnosti. Člení se do tří bloků: I. Česká státní idea,

II. Filozofické základy Evropy, III. Politické komentáře. Publi-

kace by neměla chybět v knihovně žádného odpůrce ani ob-

hájce EU. 

Cena na dobírku: 139 Kč.
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ZPRÁVA ZE SEMINÁŘE CEPu

V pondělí 3. listopadu Cen-

trum pro ekonomiku a politiku

uspořádalo ekonomický semi-

nář „Fiskální opatření – refor-

ma, nebo balíček?“. Na akci,

kterou moderoval Petr Mach,

vystoupili čtyři analytici: Mojmír

Hampl z České spořitelny, po-

radkyně prezidenta republiky

Stanislava Janáčková, hlavní

ekonom ING Jiří Rusnok

a Ondřej Schneider z Institutu

ekonomických studií FSV UK.

Bývalý člen sboru poradců

ministra financí Mojmír
Hampl ostře kritizoval vládní

rozpočtová opatření. Reforma

podle něj není tím hlavním,

systémovým řešením problémů

veřejných financí. Reformátoři

neudělali ani kroky s vysokým

koeficientem politické prů-

chodnosti. Pokus auditovat ve-

řejné výdaje i snižovat počty

zaměstnanců státní správy

skončily fiaskem. Politici mají

raději ruce v cizích kapsách

než ve vlastních. Vládní refor-

ma není upřímná, protože je

jen reakcí na vnější tlak kvůli

vstupu do EU a EMU. Jde o ne-

chtěné dítě, nikoli o autentické

úsilí o ozdravění českých veřej-

ných financí.

Poradkyně prezidenta re-

publiky Stanislava Janáčková
označila vládní opatření za

pouhé záplaty pro rozpočet.

Snížení schodku veřejných fi-

nancí v roce 2006 pod 4 %

HDP a státního rozpočtu na 2

% HDP je jen návratem do sta-

vu z roku 2002. Nejde o razant-

ní reformu, nýbrž jen legalizaci

dalšího zadlužování ekonomi-

ky. Za systémová opatření by

autorka považovala zásadní

zjednodušení daňového systé-

mu, levnější sociální systém, ví-

cepilířové zajištění ve stáří, re-

formu školství a zdravotnictví.

Fiskální opatření, jak jsou navr-

žena a prosazena, jsou podle ní

systémově perverzní a kontra-

produktivní.

Bývalý ministr financí a prů-

myslu a obchodu Jiří Rusnok
označil vládní reformu za vel-

kou změnu, nebo� zahrnuje de-

sítky a dokonce stovky miliard

korun. Současně však podle něj

jde o nejméně ambiciózní pro-

jekt fiskálních reforem v porov-

nání s okolními zeměmi. Za li-

mitující faktor reforem považu-

je Rusnok stát blahobytu, který

v Evropě existuje. Fatálním pro-

blémem je klesající míra za-

městnanosti, která rozpočtové

problémy zhoršuje. Vládní re-

forma podle řečníka není struk-

turální, neobsahuje administra-

tivní reformu, nedochází k po-

klesu daňové kvóty. Lepší však

něco než nic.

Ondřej Schneider z FSV UK

načrtl vizi fiskální politiky pro

21. století. Přiznal, že fiskální

opatření nejsou reformou,

nýbrž pouhým balíčkem, ale

většina vlád podle něj stejně nic

lepšího nevyrobí. Za ideální

stav označil nízké daně a veřej-

né výdaje na úrovni 25 % HDP.

Ideálu však vzhledem k politic-

kým omezením nelze dosáh-

nout. Stav českých veřejných fi-

nancí se podle řečníka démoni-

zuje, nebo� není horší než si-

tuace v jiných západních ze-

mích. Schneider se přimluvil za

vznik nezávislých rozpočtových

institucí, které by izolovaly ve-

řejné výdaje o politického cyk-

lu a nastolily tvrdé rozpočtové

omezení. Dokud k tomu nedo-

jde, bude fiskální politika dále

tendovat ke schodkům a opa-

kovaným balíčkům.

V diskusi reagovali řečníci na

sebe navzájem i na dotazy

z publika. Mojmír Hampl připo-

mněl problém černého pasažéra

při snižování dluhů, kdy nákla-

dy paktu stability nesou ti, kdo

pravidla dodržují. Stanislava

Janáčková polemizovala s věč-

ným sklonem rozpočtů ke

schodkům, když argumentova-

la, že do roku 1996 byly státní

rozpočty v ČR vyrovnané. Jiří

Rusnok by přivítal dlouhodobé

cílování pomocí změny zákona

o rozpočtových pravidlech, po-

ložil však otázku o politické

průchodnosti nápadu s nezávis-

lými rozpočtovými institucemi.

Ondřej Schneider zdůraznil, že

vymanění fiskální politiky z ru-

kou politiků není žert, ale jen

do důsledku dovedené řešení

dynamické nekonzistence, které

dnes ekonomové obecně přijí-

mají u měnové politiky. ML

Fiskální opatření – reforma, nebo balíček?

PŘEDPLATNÉ CEPu 
NA ROK 2004

Předplatné je nejjednodušší způsob jak získávat za výhodnou cenu publikace CEPu 
a pozvánky na semináře během celého roku

PŘEDPLATNÉ ZAHRNUJE PRAVIDELNÉ ZASÍLÁNÍ 
OZVÁNEK NA SEMINÁŘE, SBORNÍKŮ A NEWSLETTERU CEPU

Cena předplatného: 600 Kč
Cena pro studenty: 250 Kč

Máte zájem stát se předplatitelem CEPu a dosud jím nejste?*

O b j e d n e j t e  s i  p ř e d p l a t n é  n a  

www.cepin.cz  cep@iol.cz tel. 222 192 406
*) Stávající předplatitelé obdrží výzvu k uhrazení předplatného na rok 2004 poštou
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Ve dnech 18.–21. listopadu

2003 vykonal prezident repub-

liky Václav Klaus pracovní ná-

vštěvu v USA. Počátečním im-

pulsem k cestě do Washing-

tonu bylo pozvání od promi-

nentního amerického konzer-

vativního think-tanku CATO

Institute, aby byl český prezi-

dent jedním z hlavních 3 řeční-

ků na mezinárodní konferenci

„Budoucnost eura“ vedle před-

sedy americké centrální banky

(FEDu) Alana Greenspana

a nositele Nobelovy ceny za

ekonomii Jamese Buchanana,

kterou CATO pořádal spolu

s britským magazínem The

Economist. Při této příležitosti

byl pro prezidenta Klause při-

praven v americkém hlavním

městě velmi intenzívní program

jednání s vrcholnými představi-

teli politického života v USA

v čele s viceprezidentem Che-

neyem, kongresmeny, meziná-

rodními institucemi sídlícími ve

Washingtonu, think-tanky i kra-

jany.

Pro Václava Klause to byla

návštěva přátel nebo velmi do-

brých známých, s nimž se zná

řadu let z mnoha setkání po ce-

lém světě. Jednání s viceprezi-

dentem USA R. Cheneyem,

předsedou zahraničního výbo-

ru Senátu R. Lugarem a několi-

ka významnými členy Sně-

movny reprezentantů potvrdila

spojenectví obou zemí a blíz-

kost pohledu na vývoj v Evropě

i ve světě. Prezident Klaus

v rozhovorech zdůraznil přede-

vším prioritu transatlantické

vazby, která musí být uchována

a rozvíjena bez ohledu na dílčí

rozdílné pohledy v některých

otázkách mezi spojenci. Ze

všech sil musíme zabránit to-

mu, aby se antiamerikanismus

na jedné straně, a antievropan-

ství na straně druhé dostávaly

další impulsy. Jednoznačnou

prioritou USA v současné době

je Irák a vývoj na Blízkém vý-

chodě obecně. Česká zkuše-

nost z přechodu od totality

k demokracii ukazuje, že nelze

dosáhnout úspěchu bez maxi-

málního zapojení domácího

obyvatelstva do celého procesu

i jeho řízení. To podle názoru

Václava Kluse zřejmě platí i pro

Irák.

Jednání prezidenta Klause

s výkonnými řediteli Meziná-

rodního měnového fondu

a Světové banky H. Koehlerem

a J. Wolfensohnem se týkala

především české ekonomiky.

Obě nejvýznamnější meziná-

rodní finanční instituce znepo-

kojuje deficit veřejných financí

v ČR a zajímají důsledky naše-

ho vstupu do EU a budoucnost

eura. Obě instituce, které po

slavném období transformace

postkomunistického světa čeli-

ly kritice v souvislosti s asij-

skou, ruskou a argentinskou fi-

nanční krizí, hledají nové pří-

stupy i mechanismy fungování.

I o tom se při jednáních hovo-

řilo.

Václav Klaus přednesl ve

Washingtonu dvě velké před-

nášky. První s názvem „Svo-

boda a její nepřátelé“ (Freedom

and Its Enemies) pronesl na

půdě prestižního think-tanku

Woodrow Wilson International

Center for Scholars. V něm po-

ukázal na nebezpečí řady mód-

ních teorií, které pod zástěrkou

různých „bohulibých“ záměrů,

jako jsou sociální zodpověd-

nost, ochrana přírody či ad ab-

surdum extendovaná lidská

práva atd. se snaží o omezení

svobody jednotlivce a demo-

kracie v zájmu různých parciál-

ních zájmových a korporativ-

ních skupin. V tomto ohledu

jsme s naší totalitní minulostí

na podobné trendy citlivější,

a proto je naší povinností na ně

upozorňovat. Přednáška měla

velký ohlas, byla publikována

i v našich Lidových novi-

nách a pochopitelně vzbudila

i ostrou polemiku, tj. �ala do ži-

vého.

Velmi zajímavý byl obsah již

výše zmíněné konference CA-

TO Institute k budoucnosti eu-

ra. Je bohužel smutnou skuteč-

ností, že takto otevřené diskuse

na toto téma se konají za oceá-

nem, zatímco v Evropě panuje

slovy K. Rogoffa, bývalého hlav-

ního ekonoma MMF a účastníka

CATO konference, „euronábo-

ženství“, které diskusím nepře-

je.

Jiří Weigl
vedoucí Kanceláře prezidenta republiky

V průběhu konference po-

zval Václava Klause neplánova-

ně k jednání v budově Fede-

rálního rezervního systému je-

ho předseda Alan Greenspan.

Nejmocnější muž světového

hospodářství na konferenci ho-

vořil o vnějších podmínkách

ovlivňujících stabilitu eura, pře-

devším o perspektivách americ-

ké ekonomiky. V rozhovoru

s prezidentem byl optimistický,

pokud se týká USA, nebo� za

poslední čtvrtstoletí země pro-

šla tak podstatnou fází deregu-

lace a zpružnění trhů a systé-

mů, že je schopna hrozící šoky

absorbovat. V tomto ohledu

není Evropa bohužel schopna

konkurence, naopak ubírá se

spíše opačným směrem.

Václav Klaus ve svém proje-

vu na konferenci zdůraznil, že

hlavní motivace pro měnovou

unii není ekonomická, ale poli-

tická. Je to akcelerátor politic-

kého sjednocení Evropy. Obá-

vá se, že hlavní ekonomické

přínosy ekonomické integrace

již byly vyčerpány a současné

procesy již nepřinášejí očeká-

vaný příspěvek k urychlení růs-

tu. Evropa není optimální mě-

novou zónou v pojetí R. Mun-

della, a proto snížení transakč-

ních nákladů, de facto margi-

nální, nemůže vyvážit rizika

a negativa plynoucí ze ztráty

kursové adaptace. V této situaci

vstup do eurozóny pro nové

členy EU může znamenat niko-

liv přiblížení, ale naopak pře-

kážku reálné konvergence

s ekonomickou úrovní součas-

ných vyspělých členů EU. Euro

zde je a zůstane, ale je třeba,

abychom si rizik a nákladů

s ním spojených byli vědomi.

K obdobným tématům se

prezident vyjadřoval i na půdě

velmi známého konzervativní-

ho washingtonského think-tan-

ku Heritage Foundation, která

byla hlavním intelektuálním zá-

zemím Reaganovy administrati-

vy, i na půdě Mezinárodního

republikánského institutu, kde

pronesl projev na téma „Trans-

atlantická vazba z české per-

spektivy“ a absolvoval více než

hodinovou diskusi. Závěr ná-

vštěvy vyhradil prezident setká-

ní s krajany a položil kytici

u pomníku T.G. Masaryka.

Jak je již typické pro ubohou

úroveň našeho mediálního pro-

středí, tato významná návštěva

hlavy státu v hlavním městě

největší světové velmoci a její

výše uvedený nabitý program,

byla zcela na okraji mediální

pozornosti, především ze stra-

ny televize. V průběhu návště-

vy prezidenta se v žádném čes-

kém televizním zpravodajství

vůbec neobjevila ani zmínka

o tom, že prezident vůbec ně-

kam odcestoval. Bohužel. Ve-

řejnost by její obsah určitě zají-

mal.

NABÍZÍME

CEP vydal sborník č. 26/2003

s krátkým ale úderným titulkem:

„1953“. Shrnuje příspěvky ze

dvou seminářů konaných u příle-

žitosti kulatého výročí: „Fenomén

Stalin - náhoda, nebo nevyhnutel-

nost?“ a „Padesát let od měnové

reformy“. Do sborníku přispěli

Vladimír Nálevka, Miloslav
Ransdorf, Jiří Svoboda, Jiří
Weigl, Václav Veber, Zdeněk
Jirásek, Miroslav Tuček,

František Vencovský, Richard
Salzmann a Marcela Palíšková. Editor Marek Loužek zařadil

do publikace i přílohy – životopis Stalina a jeho spolupracovní-

ků, protokoly jaltské a teheránské konference, pakty Stalina

s Hitlerem a československé bankovky z 50. let 20. století. 

Cena na dobírku: 89 Kč, 146 stran.

objednávky na www.cepin.cz
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